
 

 

Professor Hélcio – Tarefa 13 
Biologia 2 

Atividades relacionadas ao envio do dia 28/04/2020 para divulgação dia 04/05/2020 
 
01. O reino Monera é composto dos seres mais abundantes do planeta, também conhecidos como 

microrganismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. Apresentam também a ausência da carioteca, 
sendo, portanto, classificadas como procariotos. Os grupos que compõem o reino Monera são: 
a)  Protozoários e Bactérias 
b)  Algas e Bactérias 
c)  Fungos e Bactérias 
d)  Levedos e Bactérias 
e)  Arqueas e Bactérias 

 
02. As bactérias apresentam como mecanismo para promoção da mistura de genes entre indivíduos diferentes, 

o processo de recombinação genética. Este processo pode ocorrer de três formas, sendo que uma delas é 
através da formação de uma ponte (pili) entre as duas células, ocorrendo a migração de genes de uma 
bactéria para outra. Essa forma de recombinação é conhecida como: 
a)  Transformação bacteriana 
b)  Transdução bacteriana 
c)  Divisão bacteriana 
d)  Conjugação bacteriana 
e)  Cissiparidade 

 
03. A bactéria que apresentar na estrutura de sua parede celular uma camada extramembranosa, que se 

“cora” de rosa com a coloração de Gram e que apresentam maior resistência a antibióticos, além de ser 
potencialmente mais tóxicas, é classificada como: 
a)  Bactéria Gram Positiva 
b)  Bactéria Gram Negativa 
c)  Bactéria de Gram 
d)  Micoplasma 
e)  Todas as anteriores estão erradas 

 
04. A utilização de microrganismos na limpeza de áreas ambientais contaminadas por poluentes é uma 

estratégia simples, menos onerosa, além de causar menos impacto ao meio ambiente. Esse tipo de ação é 
feita com o uso de bactérias e é conhecido como: 
a)  Biorremediação 
b) Antibiótico 
c)  Aterro sanitário 
d)  Arqueas 

  
05. (UFMG) Em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos do reino Monera? 

a)  Ausência de núcleo e presença de clorofila 
b)  Ausência de carioteca e capacidade de síntese proteica 
c)  Incapacidade de síntese proteica e parasitas exclusivos 
d)  Presença de um só tipo de ácido nucleico e ausência de clorofila 
e)  Ausência de membrana plasmática e presença de DNA e RNA. 

 


